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Från GS-horisont!
"Nya kvastar sopar bäst", säger ord
språket. Det är dock tveksamt om ut
trycket är tillämpligt på underteck
nad i min funktion som GS inom djur
gårdsfotbollen. Jag tror det knap
past. Funktionen -GS- är i och för 
sig en nykonstruktion i sammanhanget, 
men personligen betraktar jag mig 
ingalunda som "ny" och att "sopa" 
är något som på intet sätt tilltalar 
mig.
Snarare kan man kanske hävda att jag 
efter några mellanår på SvFF - nu 
återbördats till fadershuset på Sta
dion, där jag sedan slutet av 4O-ta
let tidigare varit verksam i olika 
sammanhang.
Det hela började med aktiva insatser 
inom bandy- och fotbollsektionerna 
och fortsatte i mitten av 50-talet 
med sekreteraruppgifter inom den då
varande ungdomsfotbollen följt av 
liknande uppgifter inom bandyn på 
60-talet.
Efter några års bortvaro - eller 
snarare hemmavaro - var det dags för 
come-back vid ÖS-bordet och 1974-75 
övergång till skrivaruppgiften inom 
fotbollen.
Och nu - 1978.11.01 - är jag tillba
ka igen. Personligen upplever jag 
återkomsten som synnerligen positivt, 
och gläds åt det spontana välkomst
hälsningar jag mötts av från olika 
håll.
Positivt har jag också upplevt sty
relsens strävan att reorganisera 
sektionens administration för att 
underlätta det aktiva idrottsarbetet 
på såväl senior- som ungdomsplanet. 
För idrottsliga framgångar krävs 
en bakomliggande, fungerande admini
stration, som kan avlasta de ideéllt 
arbetande ledarna och underlätta pla
neringen för de aktiva ledarna och 
spelargrupperna på alla, nivåer.

Positivt upplever jag också att ban
den till ÖS knutits fastare, vilket 
rimligen kommer att ge ytterligare 
tyngd åt sektionens externa ageran
de i olika sammanhang.

Det är kanske också möjligt att de 
erfarenheter, som jag gjort under 
tre års arbete inom SvFF, ska kunna 
tillföra djurgårdsfotbollen en del 
nya ideér och göra den interna pla
neringen mer målinriktad.
Personligen upplever jag min GS-po
sition såsom en förmedlande länk så
väl i vad gäller informationen från 
styrelsens bord nedåt till sektionens 
olika grenar som upp till styrelsen 
från de aktiva leden.
Extern information är väl inte det 
lättaste - men intern information är 
definitivt svårt ! och glöms tyvärr 
alltför ofta bort ! Personligen ser 
jag den interna informationen som o
erhört väsentlig inte minst för att 
undvika missförstånd och ev. uppkom
mande disonans mellan enskilda och 
grupper.
Kanske har vissa brister förekommit 
i detta stycke och det är därför an
geläget att misstagen rättas till. 
Det är m.a.o riktigt att man talar 
förtroendefullt med varandra och att 
man talar samma språk på ett enkelt 
och klarläggande sätt med en själv
klar strävan att nå de för djurgårds
fotbollen uppsatta målen. Detta kan 
självfallet Ibland innebära att den 
personliga prestigen får träda till
baka till förmån för det gemensammas 
bästa.
Det är m.a.o väsentligt att GS-funk
tionen - den centrala administratio
nen - kan medverka till att utjämna 
ev. motsättningar för att öka förut
sättningarna för idrottsliga fram
gångar. forts. nästa sida
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Administrativt har också ett par and
ra förändringar skett inom sektionen. 
Parhästarna Hellström-Persson lämnar 
plats för Sandberg-Ball. Det är på 
sin plats att framföra ett varmt tack 
till Olle och Bengt för ett gediget 
och framgångsrikt fotbollår 1978 
och önska Gösta och Alan lycka til] 
i det kommande arbetet under 1979.
Det bör för oss alla vara angeläget 
att i positivt samarbete stötta den 
nya lagledningen. Gösta - Mr Djur
gården - känner vi sedan gammalt som 
en stabil och målmedveten herre med 
stora krav både på sig själv och dem 
han ska samarbeta med såväl på ledar- 
som spelarsidan.
Alan Ball är för de flesta av oss en 
ny bekantskap med engelsk tränarut
bildning och praktiskt fotbollarbete 
hos såväl engelska ligalag (Preston 
FC bl.a) som svenska klubbar (Sirius, 
Derby och Västerhaninge) bakom sig. 
Att han dessutom har examen som hög
skoleutbildad byggnadsingeniör i 

betygspärmen kan kanske också vara 
till nytta vid uppbyggnaden av vårt 
A-lagsgarnityr inför 1979. Till sin 
natur en engelsk gentleman med ibland 
något burdusa och rakt på sak gående 
manér och med ett gediget fotboll- 
kunnande och ett ärligt uppsåt att 
göra ett gott arbete för djurgårds
fotbollen - se där ett förstahands
intryck av vår nye coach.
Det finns skäl att vi alla gör vad 
på oss ankommer att enstämmigt ställa 
upp bakom vår nya lagledning och vå
ra spelare inför och under den före
stående fotbollsäsongen. Med gemen
samma ansträngningar och i en posi
tiv anda tror jag vi har möjlighet 
att komma tillbaka till de främsta 
medaljplatserna inom en inte allt
för avlägsen framtid - varför inte 
redan 1979 !

Åke Barrling
Gen.sekr.
DIF-Fotboll

Randkavalkaden

BONUSDRAGNINGEN
5000:- 186: Bo Grenstedt 1500:- 661: Bengt Pettersson
500:- 68: Viola Wester, 592: Ylva Lewin, 548: Åke Svensson, 65: Ossi

Lilieqvist
100:- 655: Per Edberg, 662: Kent Jonsson, 485: Gun-Britt Kungberg, 478:

Bo Selvert, 8: Björn Klingström
50:- 505: Ralf Jansson, 297: Christer Andersson, 110: Christer Bengtsson,

385: Ulf Johansson, 83: Lotti Dolderer, 541: Carola Schwartz, 580: 
Lasse Jonsson, 486: Olle Kungberg, 263: Leif Westerdahl, 685: 
Bo Brattlöf

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!! 
Lotteriet upphör tills annat meddelas. Sänd inte in några pengar.
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Djurgårds souvenirer.
T-SHIRT " LYCKA ÄR ATT VARA DJURGÅRDARE ” GUL PRIS : 30:-
T- SHIRT " DJURGÅRN SWEDEN ” BLÅ PRIS : 30:-
T-SHIRT A-LAGET I BILD VIT PRIS : 22.50
BADHANDDUK 57 x 112 cm MED STORT DIF MÄRKE PRIS : 30:-
FROTTEHANDDUK 42 x 70 cm ORANGE PRIS : 15:-

GRAMMOFONSKIVA PRIS : 12:- VÄSKA PRIS : 40:-
SKÄRMMÖSSA PRIS : 10:- BRODERANDE MÄRKEN:
TÄNDSTICKSFÖRP. STORT PRIS : 10:-
10st ASKAR PRIS : 5:- LITET PRIS : 4:-
GLASUNDERLÄGG NYCKELRING PRIS : 5:-
FÖRPACKNING 10st PRIS : 5:- KAPSYLÖPPNARE PRIS : 4:-
BILDEKAL FÖR INSIDA: HALSPENNA PRIS : 7:-
STORT PRIS : 12:- SEDELKLÄMMA :
MELLAN PRIS : 8:- MED PLASTFICKOR PRIS : 8:-
LITET PRIS : 5:- SEDELKLÄMMA :
BILDEKAL 2st SMÅ + 1st MED MYNTFACK PRIS : 12:-
STORT MÄRKE FÖR UTSIDA PRIS : 10:- SPARBÖSSA PRIS : 20:-
MANCHETTKNAPPAR PRIS : 19:- VIMPEL :
KORTLEKAR 2st PRIS : 20:- TYG PRIS : 10:-
HALSKEDJA MED DIF - PLAST PRIS : 10:-
BERLOCK PRIS : 12:- TE - KAFFE MUGG PRIS : 12:-
SOUVENIRERNA KAN KÖPAS PÅ DJURGÅRDENS KANSLI, HJORTHAGENS IDROTTSPLATS 
(T) ROPSTEN MELLAN KL : 9.30 - 16.00. OM NI GÖR BESTÄLLNINGAR SÅ SKICKAR
VI MOT POSTFÖRSKOTT. TEL, 08/60.61.07.
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Frågetävling
Först och främst, Tack, för brevskörden. Nytt rekord i antal svar, tror vi. 
Nästan varenda brev innehöll rätt svar. En del av er tyckte t.o.m. att 
lösningen var oförskämt lätt. Den här gången trodde vi att ni skulle få 
gnugga geniknölarna ordentligt. Vi ber om ursäkt för att vi underskattade 
våra läsares smartness.
RÄTT SVAR var alltså en GAFFEL. Utan ledtrådar hade det kanske blivit lite 
svårare.
VINNAREN fick vi fram genom lottning: Sven-Arne Franklin, Farsta. Han får 
en DIF-tröja på posten. GRATTIS!!!

Månadens bild måsta sätta en eller annan myra i huvudet på våra läsare. 
Själva tycker vi att den är ganska svår att lista ut. Men ni klarar väl som 
vanligt gåtan med lätthet. Vi hoppas på lika många svar som förra gången.
Adress: DIF-Ungdomsfotboll

Box 39007
100 54 Stockholm

Lycka Till !!!
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62:orna vann S:t Erikscupen

Vilken action! Det här är en matchbild från semifinalen mot Brommapojkarna 
som besegrades med 2-0. Det var väl egentligen den moraliska finalen. 
Målskyttar: Roger Lindevall och Tommy Högberg.
Finalen mot AIK resulterade som ni kanske redan vet med seger. ”Gnagarna” 
fick stryk med 2-0 även dom.
Målskyttar: Ulf Johansson och Roger Lindevall.

Här ser vi lagkapten Ulf Johansson, Tommy Zapala och lagledaren Göran 
Wennerström som tar emot sina pris av en äldre gentleman som tyvärr är o- 
känd för redaktionen.
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Här ser ni två verkliga Djurgårdare! Ulf Elfving lyckas få en intervju med 
Ulf Johansson direkt efter finalen mot AIK. Det var säkert sting i replik
växlingarna !

Här har vi en mycket glad tränare. 
Peter Carlsson har all anledning att 
vara nöjd. 62-orna har haft en mycket 
framgångsrik säsong.

Efter finalen mot AIK startade en 
intressant diskussion bland våra led
are i samhand med vår interna utbild
ning. Man förvånades över hur hårt 
styrda spelarna var. Vissa spelare 
var väldigt låsta i taktiska spel
mönster. Ett par spelare i AIK t. ex. 
hade fått punktmarkeringsuppgifter. 
Detta är en tendens som går allt 
längre ner i åldrarna. Detta kan va
ra farligt. Spelarna hämmas och per
sonliga initiativ försvinner. Impro
visation och spelglädje måste vi vär
na om. Man-mot-manspel är inte speci
ellt svårt och det hinner man lära 
sig när man blir äldre. Att låta en 
duktig offensiv spelare jaga sin mot
ståndare över hela plan är i högsta 
grad tveksamt för att ta ett exempel.
Sist men inte minst önskar vi 62-orna 
Lycka Till i fortsättningen och hopp
as på ett starkt juniorlag nästa år. 
Det finns onekligen förutsättningar 
för detta.
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A-LAGET I ARABIEN
Söndagen den 12 november lyfte vi från Arlanda mot Bahrain via Amsterdam. 
I Amsterdam övernattade vi på hotel Ibiz en bit utanför sta’n. Det som för
vånade oss var dom saftiga priserna på mat, öl och läsk m.m.
Tidigt på måndag morgon gav vi oss iväg till Manama, vilket är namnet på 
huvudstaden i Bahrain.
Flygresan till Kuwait där vi mellanlandade tog sex timmar. Där rådde totalt 
alkoholförbud, vilket innebar att inga drinkar serverades ens i planet. Tur 
att vi inte skulle stanna där! Vi fick vänta i 40 minuter innan vi lyfte 
igen. Tiden fördrevs som vanligt med kortspel. Vi är mästare i whist och 
trebello. Eftersom det var ovanligt gott om utrymme i planet så fanns det 
även goda möjligheter till att sova.
När vi anlände till Manama mottogs vi nästan som kungar på flygplatsen. Vi 
blev serverade förfriskningar och tilltugg i VIP-rummet. Dessutom passerade 
vi tullen utan problem, deras fotbollsordförande var även tullchef.
Sedan blev vi installerade på hotel Delmon, ett rätt litet hotell men med 
perfekt service och god mat. Deras soppor var verkligen fina.

Första veckan var det lätt träning tisdag, onsdag och fredag. Värmen ( ca 
30 grader ) gjorde att det var ingen större fart på övningarna.
Onsdag kl. 16.15 var det dags för första matchen mot Bahrains landslag. Vi 
var väldigt spända och nyfikna på hurdan klass dessa araber skulle hålla. 
Spelarna i landslaget visade sig vara ganska ojämna. 5-4 spelare var väldigt 
bra, speciellt deras mittfältare beredde våra grabbar lite problem. Teknik 
och snabbhet var deras styrka. Dom använde sig av kortpassningsspel och 
snabba utkast från målvakten till uteförsvararna.
Vi kom tidigt i underläge med 1-0, men sedan ordnade det upp sig och slut
resultatet blev 2-2. Det får dom vara nöjda med, deras kvitteringsmål till 
2-2 tillkom på en försvarstabbe.
Andra matchen på fredag mötte vi en kombination av deras landslag och ett 
militärlag. Det här laget skulle vara starkare än landslaget sades det före 
matchen. Detta beroende på att militärlaget inte släppte vissa spelare till 
landslaget. Men vi kammade hem en övertygande seger med 2-0. Nöjdast var 
coachen (engelsman) som basade för deras landslag efter vår seger.

8 forts. nästa sida



SERVERING. POOL-SNACK.
På vägen från Dubai till Abu Dhabi 
stannade vi till mitt ute i öknen. 
Vi tog en Coke och satte oss i 
skuggan.

Generalsekreterare Åke Barrling 
går runt och pejlar stämningen 
bland grabbarna. Åke var tydligen 
rädd att bli alltför brun?!

Efter matchen var det bankett hemma hos den svenske konsuln i Bahrain, Mr 
Boberg. Bet var verkligen en trevlig tillställning med en massa läckerheter. 
Sedan passade några grabbar på att kolla in Manarnas discoteque. Men inte 
skulle man vara alltför danslysten om man skulle trivas där.
Lördag var det avresa till Doha huvudstaden i Qatar. Samma fina mottagande 
som i Bahrain. Inkvartering på Gulf Hotel, vilket lyxhotell! Rummen var 
fina med färg-TV och härliga sängar.
I värmen är det gott med en öl, men då var det genast kärvare. Rum 501 ser
verade öl vid uppvisande av ett kort som kunde fås i receptionen. Smussel 
alltså! Snacka om dubbelmoral!
Söndag kl. 15.15 var det match mot Qatars landslag. Bom var ganska hyfsade 
och trots ledning med 1-0 långt in i andra halvlek fick vi bara oavgjort 
1-1. Qatars spelare fick varsin guldklocka efter matchen, vid vinst var dom 
lovade varsin bil sades det. Inte så konstigt att dom kämpade som galningar!
Måndag ägnades åt bad i poolen men några kultursnobbar besökte deras muséum 
som skulle vara intressant. Någon moské fick vi inte tillträde till.

forts. nästa sida

FORSHAGA CUP PÅ”HOVET”
DEN 31/1 KL. 18.30
BILJETTER FINNS ATT KÖPA HOS TOBAKISTERNA.
DELTAGANDE LAG: AIK, DIF OCH ÖSTER I ENA GRUPPEN.

MALMÖ FF, HIF OCH IFK GÖTEBORG I DEN ANDRA GRUPPEN.
SPELORDNING: ENKELSERIE + FINAL.
SKAFFA BILJETTER SNARAST! 9



A-LAGET I ARABIEN
Måndag kväll avfärd till Dubai i Arab-Emiraten. På flygplatsen var det en 
enormt tryckande värme som slog emot oss. Nu var det inte tal om någon trän
ing längre.
Tisdag var den stora shoppingdagen. Vi hade sparat alla inköp till Dubai 
eftersom det var billigast här. En buss körde oss till en stadsdel där det 
fanns gator med bara guldbutiker. Guldet kostade ca 50 kronor/gram. Massor 
av halsband, armband och ringar inhandlades. Sedan bar det iväg till en ann
an del av sta’n där klockor, kameror och bandspelare m.m. fanns att köpa. 
Många av oss köpte fina klockor som var ganska billiga.
Onsdag var jobbigaste dagen på hela turnén. Vi var tvungna att åka buss två 
timmar rätt igenom öknen till Abu Dhabi. På halva vägen stannade vi och 
drack läsk vid en servering som helt plötsligt dök upp ute på vischan. Det 
fanns inte mycket att titta på efter vägen men en och annan dromedar ströva
de omkring bland sanddynerna.
Inför matchen mot deras U21-landslag var vi ordentligt trötta och stela. Tur
ligt nog var motståndet ganska beskedligt. 5-1 vann vi med utan större an
strängning.
Efter ett dopp i havet var det återigen dags för bankett, den här gången 
var det hotel Hilton i Abu Dhabi som stod för maten. Hemfärden i mörkret 
tog extra lång tid eftersom risken för att köra på kameler i öknen var över
hängande .
Torsdag var det båtfärd och fiske på programmet. Men det blåste lite väl 
häftigt och några av oss mådde lite småtjyvens. Vår läkare, Göran Ebenius, 
hade vid det här laget fått en hel del att göra.
På eftermiddagen startade vi en tennisturnering i dubbel. Favoriter var 
Håkan Stenbäck och Kjelle Samuelsson (enligt dom själva) men juniorerna 
Hans Holmqvist/Pierre Risbäck blev för svåra. Men dom fick stryk i finalen 
mot veteranerna doktor Ebenius och promotor Börje Lantz. "Junisarna" verkade 
slagna på förhand inför mötet mot dessa äldre ”halvproffs”.
Fredag, sista dagen i Dubai, match mot deras landslag. Nu hade vi lite prob
lem med laget. Flera försvarsspelare hade krämpor av olika slag och kunde 
därför inte spela. Trots spelövertag och många fina målchanser förlorade vi 
med 2-0. Det var verkligen synd, eftersom vår målsättning var att åka hem 
från arabien obesegrade. Det här laget var det bästa vi mötte på hela turnén 
men normalt sett skulle vi ha vunnit även den här matchen.
Nu var vi trötta och lite less på alltihopa. Alla såg fram emot hemfärden. 
Avresa kl. 01.20 på natten och tolv timmars resa var väldigt jobbigt. Vi 
flög jumbo-jet och det var ju behagligt i och för sig.
Det kändes verkligen skönt att komma till kylan på Arlanda. En sak är helt 
klar! Borta bra, men hemma bäst! Men vi fick många nya erfarenheter och jag 
tror inte att nå’n ångrade arabienäventyret.
Målskyttar: Roger Lindevall 3 st, Anders Grönhagen 3 st, Håkan Stenbäck 2 

st, Vito Knezevic 1 st, Hans Holmqvist 1 st.

Ett speciellt TACK ger vi till läkaren Göran Ebenius och vår hjälpreda från 
RESO Åke Edenfeldt. Det känns tryggt att ha med sig folk som kan sin sak.

Jörgen Lindman
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PRISUTDELNINGEN

VILKEN PRISSAMLING!
Men tyvärr, det är inte guld allt 
som glimmar. Vi hoppas att pristag
arna är nöjda i alla fall. Om inte 
annat så har ni ändå något att vara 
belåten med. Ni har ju fått skaka 
tass med Tommy Berggren.

Här höjer ”Baloo” armen tillhörande 
”Årets Grabb". Hans namn är Pierre 
Risbäck. Pierre, juniormålvakt, har 
även vaktat kassen i A- och B-laget 
med framgång. Björn och Lasse får se 
upp i framtiden!

SKYTTEKUNGAR ÄR VI ALLIHOPA!
Bom här lirarna är fruktansvärt mål
farliga. Men vi får inte glömma bort 
killarna och tjejerna som serverar 
läckra passningar och jobbar hårt lite 
i skymundan, eller hur?

SPELARBÖRSEN.
Bom här bollbegåvningarna har blivit 
korade som bäst i laget genom den 
poängbedömning som görs efter varje 
match.
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PRISUTDELNINGEN

VÅRA KOMMANDE TJEJER.
Här har vi nog stommen till ett 
framtida damlag på elitnivå. 1981 
vinner damerna allsvenskan om dom 
rätta förutsättningarna ges. Vi mås
te ta hand om dom här juvelerna i 
vilket fall som helst.

TRÄNINGSPRISER.
Även en talang behöver träna hårt 
för att bli riktigt bra, fråga Tommy 
om ni inte tror mig. Med vilja och 
träningsflit kan man nå nästan hur 
långt som helst. Till och med så 
långt att man tar en plats i DIF:s 
a-lag.

ÅRETS SKYTTEKUNG.
Nej, ni har fel, det är inte Tommy 
som jag syftar på i rubriken. Magnus 
Lefvert i 66:1 är faktiskt den som 
är årets skyttekung. Han har gjort 
mest mål av alla i DIF. Vad vi på 
red. känner till så är det andra 
året i följd som Magnus är målfarlig
ast.

EN APPLÅD.
Samtliga pristagare och övriga i DIF 
som på ett eller annat sätt deltagit 
i vår omfattande verksamhet är värda 
en varm applåd. Det viktiga är inte 
alltid att vinna och uppmärksammas. 
Gott kamratskap och allmän trevnad 
är ändå det vi hyllar mest. Men det 
ena behöver inte utesluta det andra. 
”Lycka är att vara Djurgårdare”.
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Randkavalkaden

VINNARE I NOVEMBERDRAGNINGEN
1000:- 658: Roland Andersson 500:- 214: Maj Johansson
200:- 616: Gunnar Ögren, 252: Rolf Rylander, 553: Bo Pettersson
100:- 67: Olof Thunell, 246: Stig Annerhög, 93: Leif Pettersson, 110: 

Christer Bengtsson, 65: Ossie Lilieqvist, 593: Nils Ryden, 17: 
Aina Halvarsson, 184: Sven Olsson

50:- 340: Bo Andersson, 152: Per Eklöf, 559: Björn Pemebrandt, 558: 
Bengt Ericsson, 323: Matts Wassdahl, 209: Sven Wige, 155: H Enberg, 
638: Allan Eriksson, 30: Evert Lindbergh, 326: Matts Wassdahl, 168: 
Sten Sundberg, 185: Torsten Svennberg, 688: Renee Ahlbin, 459: 
Rune Forsell, 484: Ingvar Edengård, 233: Marie Linder, 571: Sixten 
Pettersson, 175: Jörgen Lindman, 220: Tommy Stem, 26: Hans Waax, 
324: Matts Wassdahl, 549: Sven Lindman, 461: Johan Björkman, 711: 
Jan Söderberg

VINNARE I DECEMBERDRAGNINGEN
1000:- 416: Anders Pettersson 500:- 278: Anders Nyberg
200:- 252: Rolf Rylander, 450: Harald Lundin, 285: Daniel Rosenlind
100:- 31: Mats Broman, 516: Kjell Gustavsson, 534: Börje Alkeby, 109: 

Erland Johansson, 695: Håkan Stenbäck, 8: Björn Klingström, 223: 
Kent Nordstrand, 532: Gunborg Sandberg, 667: Thomas Lindberg

50:- 106: Tommy Olofsson, 134: Stig Ågren, 457: Bo Starbäck, 246: Stig 
Annerhög, 394: Anders Karlsson, 166: Ola Lindman, 615: Björn 
Bergervik, 726: Jörgen Pucher, 409: Gillis Lindkvist, 538: Christina 
Berggren, 399: Lasse Stenbäck, 440: Gunnel Larsson, 745: Ulf Kågström, 
653: Per Edberg. 444: Jan Lilja, 403: Marianne Persson, 419: Arne 
Bill, 138: Rut Åsbrink, 411: Torbjörn Waax, 277: Matts Wassdahl, 
41: Mari Ståhl, 266: Birgitta Jansson, 135: Monica Forsen, 327: 
Bert Ackered

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!! 
Lotteriet upphör tills annat meddelas. Sänd inte in några pengar.
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Fotbollen får säte och stämma i ÖS
Djurgårdens stora årsmöte, som hade förlagts till Jakthornets lokaler vid 

Tennisstadion, blev inte så krigiskt som en och annan ute i de missnöjdas 
parti hade hoppats. Det behövdes inte blåsas i något jakthorn. De som skulle 
finnas på barrikaderna fanns väl där men blev tagna om inte på sängen så 
dock med sådan kyla och elegans, att stridslusten liksom kom av sig...
En av de stora frågorna gällde en omarbetning av föreningens stadgar, och 

sådana ärenden brukar normalt inte engagera mötesdeltagare. Men den här 
gången rörde de föreslagna ändringarna väsentliga ting.
Liksom AIK och Hammarby har det ordnat för sig med fotbollsstyrelserna mer 

eller mindre ingående i föreningarnas huvudstyrelser förelåg nu det förslaget, 
att Djurgårdens Överstyrelse skulle utökas så att både fotboll och ishockey 
fick med sina sektionsordföranden i föreningsstyrelsen. Eftersom dessa idrott
er är de stora tunga inom Djurgården var det inte aktuellt, att någon annan 
sektion skulle ”involveras” på motsvarande sätt. Beslutet blev också att i 
fortsättningen skall de två sektioner, som har den mest omfattande verksam
heten skall automatiskt placera sina ordföranden i Överstyrelsen. Detta 
innebar för dagssituationen att Hans Troedsson för fotboll och Bengt Broberg 
för ishockey upphöjdes till ÖS-ledamöter. Får man kanske säga ”grattis och 
välkommen!”?

Samtidigt med detta beslut togs ett annat, nämligen det att Överstyrelsens 
ledamöter ej längre är förbjudna att ingå i sektionsstyrelserna. Innebär att 
någon ÖS-gubbe alltså kan hoppa in och sitta i vilken sektionsstyrelse som 
helst. Än så länge lär det inte vara aktuellt med sådana inhopp utan tills
vidare skall de s.k. kontaktmännen fungera som förbindelselänkar och särskilt 
i samband med väsentliga ärenden deltaga i sektionsstyrelsernas sammanträden. 
För fotbollens del innebär det att herrar ÖS-ledamöter Reine Gustafsson och 
Kalle Liliequist är med på fotbollssammanträdena.
Vid årsmötet framkom dessvärre att föreningens ekonomi inte är särskilt 

stabil. Ett back på c:a 3/4-miljon kronor är följden av de dåliga tiderna 
med minskning framför allt av de publika intäkterna. Att Djurgården delar 
detta öde med snart sagt alla allsvenska klubbar fick bli en liten tröst, men 
visst fanns det oroliga röster vid årsmötet, vilka bara delvis lugnades av att 
en motsvarande vinst på rörelsen året innan hade uppstått. Upp och ner alltså 
men visst finns risken av nya och ännu sämre tider. Här gäller att hitta nya 
intäkter och att om möjligt dra ner på omkostnadssidorna.
Till de gladare tonerna vid årsmötet hörde utdelning av utmärkelser. Från 

Sällskapet Gamla Djurgårdare kom beskedet att Anders Grönhagen nominerats 
som den djurgårdare, vilken i konkurrens med ett par tre andra kanoner ansetts 
ha betytt mest för fotbollens förnämliga höstspurt i allsvenskan. På ledare
sidan droppade några utmärkelser även i övrigt över fotbollens folk, och bl. 
a. fick ungdomsavdelningen glädjas åt att Stig Bengtsson och Göran Aral till
delades förtjänstmedaljen i brons samtidigt som hedersmärket (för minst 10 
års jobb) tillerkändes Stig Annerhög, Ossian Wasström och Gunnar Risberg. 
”Maggan” Eriksson fick ta emot stora förtjänstdiplomet och Bengt Persson upp
märksammades med silverplaketten, som är en mera sällsynt utmärkelse och bara 
tillfaller djurgårdare med stora insatser på ledare- och instruktörsplanet.
Avslutningsvis fick styrelsen uppdraget från årsmötet att verka för att 

fotbollens valberedning organiserades upp igen. Två av de tre ledamöterna 
hade ju av olika skäl hamnat vid sidan om och kvar fanns bara Curt Olsberg 
att hålla i handen.

K.L.
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Ledarlista

Fotbollsektionens styrelse Juniortruppen
Hans Troedsson (tf orf) — Sune Hasselström 0758/11043
Bengt Lindbergh (ek.) 41 13 89 Bo Selvert 765 54 72
Curt Nyberg (PR) 15 10 30 Ossian Wasström 88 55 64
Stig Bengtsson (ung)
Rolf Fransson (soc)

67 80 78
0758/34367

Göran Wennerström
Pojkar 63

86 27 62

Olle Pettersson (täv) 67 81 97 Jan Lilja 64 41 92
Adjungerad fotbollstyrelsen Peter Carlsson a 60 61 07
Bo Brattlöf 27 50 47 Curt Fredriksson 82 66 68
Utbildning Ervin Hansen 774 33 52
Bo Andersson 776 19 94 Pojkar 64
KOMITTÉLEDAMÖTER Sören Ivarsson 64 65 95
Ekonomikommittén Rolf Sjöström 47 50 26
Björn Lindbergh 41 98 18 Otto Wahlström 81 87 98
Kurt Hammargren 29 19 92 Pojkar 65
Utbildningskommittén Kjell Sjöberg 99 16 14
Leif Ståhl 0753/53661 Roger Skoog 67 32 42
Sven-Olof Åsbrink 25 96 72 Pojkar 66
PR-Kommittén Peter Carlsson a 60 61 07
Gunnar Dyvik 765 56 03 Sigvard Widmark 86 42 09
Tävlingskommittén Pojkar 67
Torbjörn Waax 0753/82501 Mats Jansson 93 25 57
Ulf Johansson 774 29 39 Ulf Ericsson 62 16 85
Ungdomskommittén Åke Åström 35 07 50
Stig Bengtsson 67 80 78 Carl-Axel Dahl 36 48 33
Hedersordf Pojkar 68
Gunnar Lundqvist 34 24 77 Olle Ideström 69 63 99
Sigvard Bergh 15 40 88 Stefan Wahlberg 739 28 08
Materialförvaltare Kurt Hammargren 29 19 92
Stig Annerhög 37 77 53 Gunnar Hellman 46 23 21
Sven Jonsson (kl. 15-17) 60 61 07 Pojkar 69
Medicinska teamet Kjell Johansson 89 72 88
Christian Åkermark 15 78 88 Egil Wilhelmsen 99 39 06
Dan Wallin 51 51 09 Alo Holm 47 17 87
Tommy Eriksson 35 79 49 Kjell Härtén 740 41 98
Tränare A-laget Knattar
Bengt Persson (utb) 89 19 52 Hans Lundqvist 49 69 02
Lagledare A-laget Damlaget
Olle Hellström 81 28 78 L-M Wester —
Tränare B-laget A-flickor
Göran Aral 83 29 48 Ulla Bjerkhaug 67 32 42
Lagledare B-laget C-flickor
Torbjörn Waax 0753/82501 Eva Carlsson 56 32 19
Övriga
Margareth Eriksson 739 28 08
Agneta Timander —
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